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ΧΡΟΝΟΣ: 60 λεπτά

• Να συμπληρώσετε προσεκτικά το φύλλο απαντήσεων, επιλέγοντας μόνο μία απάντηση
για κάθε ερώτηση. Η συμπλήρωση να γίνει με μαύρισμα στον αντίστοιχο κύκλο.

• Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση
αφαιρείται 1 μονάδα.

• Απάντηση σε άσκηση με μαύρισμα σε περισσότερους από έναν κύκλους θεωρείται
λανθασμένη. Επειδή η διόρθωση θα γίνει ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε επιπλέον σημάδι
ή σβήσιμο μπορεί να καταστήσει την απάντηση λανθασμένη.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο δίπλα στις ασκήσεις για να κάνετε βοηθητικές
πράξεις.

• Συστήνεται όπως σημειώνετε τις απαντήσεις σας στο ειδικό έντυπο απαντήσεων στα
τελευταία πέντε λεπτά της εξέτασης, αφού βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις σας είναι
τελικές.

Παραδείγματα συμπλήρωσης απαντήσεων

1. Να υπολογίσετε το άθροισμα 2 + 3.

6Α. 5Β. 4Γ. 3Δ. 2Ε.

Σωστή συμπλήρωση

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

Λανθασμένη συμπλήρωση

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε
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1. Ένα κουνέλι έχει μαζέψει καρότα. Ο αριθμός των καρότων είναι μεταξύ 30 και 50.
Όταν μετρήσει τα καρότα του ανά 4, τότε περισσεύουν 2. Όταν τα μετρήσει ανά 5,
τότε περισσεύει 1. Πόσα είναι τα καρότα του κουνελιού;

34Α. 36Β. 41Γ. 46Δ. 49Ε.

2. Ποιος αριθμός πρέπει να γραφτεί στο κουτί, ώστε να είναι ορθή η πιο κάτω ισότητα;

(5×!)− 2 = 3 + (10× 3)

5Α. 6Β. 7Γ. 8Δ. 9Ε.

3. Ποιος από τους πιο κάτω αριθμούς είναι πολλαπλάσιο του 2, του 4 και του 5, αλλά
δεν είναι πολλαπλάσιο του 8;

40Α. 120Β. 200Γ. 340Δ. 1000Ε.

4. Ο Ανδρέας ενοικίασε ένα ποδήλατο. Το κόστος ενοικίασης ήταν €5 τα 30 λεπτά.
Παρέλαβε το ποδήλατο στις 09 : 30 το πρωί. Αν το επιστρέψει εντός 60 λεπτών μετά
το μεσημέρι, θα πάρει έκπτωση €5. Ο Ανδρέας επέστρεψε το ποδήλατο 30 λεπτά μετά
το μεσημέρι. Πόσα θα πληρώσει;

€25Α. €30Β. €35Γ. €40Δ. €45Ε.

5. Η Γεωργία έχει στη ντουλάπα της τρία σακάκια, τρία παντελόνια και δύο πουκάμισα.
Κάθε φορά φοράει ένα σακάκι, ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο. Ποιος είναι ο
μεγαλύτερος αριθμός διαφορετικών ενδυμασιών που μπορεί να κάνει;

6Α. 8Β. 9Γ. 12Δ. 18Ε.

6. Πόσο στοιχίζει μια μπάλα;

€30Α. €40Β. €60Γ. €80Δ. €90Ε.
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7. Στον πιο κάτω δρόμο υπάρχουν 5 σπίτια. Το σπίτι Α είναι βόρεια του σπιτιού Β. Το
σπίτι Ε είναι νότια του σπιτιού Γ και βόρεια του σπιτιού Α. Το σπίτι Β είναι βόρεια
του σπιτιού Δ. Ποιο από τα πέντε σπίτια βρίσκεται στο μέσο;

Βορράς

Νότος

ΑΑ. ΒΒ. ΓΓ. ΔΔ. ΕΕ.

8. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των μαθητών ενός σχολείου για κάποιες
τάξεις:

Αν η Ε΄ τάξη έχει 5 μαθητές λιγότερους από το διπλάσιο του αθροίσματος των μαθητών
της Γ΄ και της Δ΄ τάξης, πόσα ισοδυναμούν στην Ε΄ τάξη;

10Α. 11Β. 20Γ. 21Δ. 22Ε.

9. Η Αλίκη και ο Γιώργος αποφάσισαν να επικοινωνούν, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο
παιχνίδι:

Αντικαθιστούν κάθε γράμμα μιας λέξης με το τρίτο αμέσως επόμενο γράμμα στο
Ελληνικό Αλφάβητο. Στη συνέχεια, στέλνουν το κωδικοποιημένο μήνυμα.

Πώς μετατρέπεται η λέξη ΜΠΑΛΑ σε αυτό το παιχνίδι;

ΑΛΑΠΜΑ. ΟΤΕΞΕΒ. ΟΤΔΞΔΓ. ΟΤΓΝΓΔ. ΟΤΔΔΞΕ.
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10. Η πιο κάτω γραφική παράσταση παρουσιάζει τον αριθμό των αγοριών και κοριτσιών
που αθλούνται σε τέσσερις τάξεις ενός σχολείου.

Πόσα περισσότερα είναι τα αγόρια από τα κορίτσια που αθλούνται συνολικά;

3Α. 4Β. 5Γ. 6Δ. 7Ε.

11. Ποια θα είναι η επόμενη εικόνα του πιο κάτω μοτίβου;
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12. Ο Κώστας παντρεύτηκε σε ηλικία 29 χρονών. Μετά από 4 χρόνια απέκτησε γιο και
2 χρόνια αργότερα απέκτησε και κόρη. Ποιο θα είναι το άθροισμα των ηλικιών του
πατέρα, του γιου και της κόρης, όταν η κόρη θα είναι 21 χρονών;

102Α. 100Β. 98Γ. 96Δ. 94Ε.

13. Σε ένα τραπέζι υπάρχουν 27 μπανάνες που θα διαμοιραστούν στον Γιάννη, την Άννα
και τη Λίνα. Η Άννα θα πάρει τις διπλάσιες μπανάνες από τον Γιάννη και η Λίνα
θα πάρει τις τριπλάσιες μπανάνες από την Άννα. Πόσες μπανάνες θα πάρουν μαζί ο
Γιάννης και η Άννα;

6Α. 9Β. 12Γ. 15Δ. 18Ε.

14. Ένας πληθυσμός βακτηρίων τριπλασιάζεται κάθε μέρα. Την 7η μέρα ο πληθυσμός των
βακτηρίων ήταν 729. Ποιος ήταν ο πληθυσμός των βακτηρίων την 4η μέρα;

1Α. 3Β. 9Γ. 27Δ. 81Ε.

15. Το δάπεδο δύο δωματίων καλύφθηκε πλήρως με πλακάκια, όπως φαίνεται πιο κάτω.
Κάθε τετράγωνο πλακάκι στοιχίζει €3. Πόσα περισσότερα ευρώ χρειάστηκαν για το
δωμάτιο Α σε σχέση με το δωμάτιο Β;

Α
Β

€16Α. €24Β. €30Γ. €45Δ. €48Ε.

16. Η Ανδριάνα και η Βάσω έχουν μαζί €63. Αν η Ανδριάνα δώσει €12 στη Βάσω, τότε η
Βάσω θα έχει €1 περισσότερο από την Ανδριάνα. Πόσα λεφτά έχει η Ανδριάνα;

€20Α. €31Β. €32Γ. €43Δ. €63Ε.

17. Πόσο είναι το άθροισμα;
2 + 4 + 6 + 8 + · · ·+ 46 =

1104Α. 1058Β. 598Γ. 552Δ. 529Ε.
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18. Η πιο κάτω εικόνα δείχνει το ύψος του Μιχάλη, χρησιμοποιώντας συνδετηράκια.

Ο Μιχάλης έχει έναν φίλο τον Γιάννη. Όταν μετρήσουμε το ύψος του Μιχάλη και του
Γιάννη χρησιμοποιώντας σπιρτόξυλα, θα βρούμε 8 και 12, αντίστοιχα. Ποιο είναι το
ύψος του Γιάννη σε συνδετηράκια;

6Α. 7Β. 8Γ. 9Δ. 10Ε.

19. Η Ειρήνη, η Άννα, η Κάτια, η Όλγα και η Έλενα μένουν στην ίδια διώροφη πολυκατοι-
κία. Δύο κορίτσια μένουν στο ισόγειο και τα άλλα τρία κορίτσια μένουν στον πρώτο
όροφο. Η Όλγα δεν μένει στον ίδιο όροφο με την Κάτια και την Έλενα. Η Άννα δεν
μένει στον ίδιο όροφο με την Ειρήνη και την Κάτια. Ποια κορίτσια μένουν στο ισόγειο;

Άννα και ΚάτιαΑ. Άννα και ΌλγαΒ. Ειρήνη και ΚάτιαΓ.

Κάτια και ΈλεναΔ. Ειρήνη και ΌλγαΕ.

20. Το σκιασμένο τετράγωνο καλύπτει τα 3

10
του ορθογωνίου. Ποια είναι η περίμετρος

του σκιασμένου τετραγώνου;

15 cm

8 cm

12 cmΑ. 16 cmΒ. 20 cmΓ. 24 cmΔ. 28 cmΕ.

21. Πέντε διαδοχικοί ακέραιοι αριθμοί έχουν άθροισμα 85. Αν διαγράψουμε τον μεσαίο
από τους πέντε, ποιο θα είναι το άθροισμα των υπολοίπων;

68Α. 69Β. 70Γ. 71Δ. 72Ε.
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22. Ο Λεωνίδας στις διακοπές του έπαιζε κτίζοντας κάστρα στην άμμο. Σε 5 μέρες κατα-
σκεύασε συνολικά 80 κάστρα. Κάθε μέρα κατασκεύαζε 4 κάστρα λιγότερα από την
προηγούμενη μέρα. Πόσα κάστρα κατασκεύασε την πρώτη μέρα;

18Α. 20Β. 22Γ. 24Δ. 26Ε.

23. Η Λουκία έχει γράψει μια λίστα με όλους τους ακέραιους αριθμούς των οποίων το
άθροισμα των ψηφίων είναι 5. Τα ψηφία των αριθμών δεν είναι μηδέν. Ένας από τους
αριθμούς της λίστας της Λουκίας είναι το 23. Πόσοι αριθμοί υπάρχουν στη λίστα της
Λουκίας;

13Α. 14Β. 15Γ. 16Δ. 17Ε.

24. Για την πιο κάτω κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν μαύροι και άσπροι κύβοι. Κάθε επί-
πεδο της κατασκευής αποτελείται από κύβους του ίδιου χρώματος. Η πρόσοψη της
κατασκευής είναι ίδια με την πλάγια όψη της. Πόσοι άσπροι κύβοι χρησιμοποιήθηκαν;

40Α. 48Β. 56Γ. 60Δ. 64Ε.

25. Το πιο κάτω 4×4 πλέγμα κόβεται σε δύο πανομοιότυπα κομμάτια. Τα δύο κομμάτια
έχουν το ίδιο εμβαδόν και το ίδιο σχήμα. Πιο κάτω φαίνεται ένας τρόπος κοπής του
πλέγματος.

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να κοπεί το πιο πάνω πλέγμα σε δύο
πανομοιότυπα κομμάτια, κόβοντας κατά μήκος των γραμμών; (Τα σχήματα που προ-
κύπτουν από κάθε τρόπο κοπής πρέπει να είναι διαφορετικά από τα σχήματα που
προκύπτουν από άλλο τρόπο κοπής.)

2Α. 3Β. 4Γ. 5Δ. 6Ε.
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TIME: 60 minutes

• Fill in carefully the answer sheet, by choosing only one answer to each question. The
selection must be made by shading the right answer.

• Every correct answer is graded with 4 points. For each wrong answer, 1 point will be
deducted.

• If a question is answered by shading more than one answer, the answer will be
considered wrong. The correction will be made electronically, so any additional mark
might be taken as wrong.

• You can use the space next to the questions to take extra notes.

• It is recommended that you complete the answer sheet in the last five minutes of the
exam, making sure that your answers are final.

Examples of filling the answer sheet

1. Find the result 2 + 3.

6Α. 5Β. 4Γ. 3Δ. 2Ε.

Correct filling

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

Incorrect filling

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε

1. Α Β Γ Δ Ε
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1. A rabbit has collected carrots. The number of carrots is between 30 and 50. When the
rabbit groups the carrots in groups of 4, then 2 carrots remain.When it tries to group
them in groups of 5, then 1 carrot remains. How many are the carrots that the rabbit
has collected?

34Α. 36Β. 41Γ. 46Δ. 49Ε.

2. Which number must be written in the box, so that the following equality holds?

(5×!)− 2 = 3 + (10× 3)

5Α. 6Β. 7Γ. 8Δ. 9Ε.

3. Which of the following numbers is a multiple of 2, of 4 and of 5, but is not a multiple
of 8?

40Α. 120Β. 200Γ. 340Δ. 1000Ε.

4. Andreas rented a bike. The cost of rental was €5 per 30 minutes. He got the bike at
09 : 30 in the morning. If he returns it back no later than 60 minutes after noon time,
he will get a discount of €5. Andreas returned the bike 30 minutes after noon time.
How much will he pay?

€25Α. €30Β. €35Γ. €40Δ. €45Ε.

5. Georgia has three jackets, three trousers and two shirts in her closet. Every time she
wears one jacket, one trouser and one shirt. What is the maximum number of different
appearances that she can make?

6Α. 8Β. 9Γ. 12Δ. 18Ε.

6. What is the cost of the ball?

€30Α. €40Β. €60Γ. €80Δ. €90Ε.
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7. In the following road there are 5 houses. House Α is north of house Β. House Ε is
south of house Γ and north of house Α. House B is north of house Δ. Which is the
house located in the middle of the five houses?

North

South

ΑΑ. ΒΒ. ΓΓ. ΔΔ. ΕΕ.

8. The table below shows the number of students for some classes of a school:

If there are five less students in Grade 5 class from the double of the sum of students
in Grade 3 and Grade 4 classes, how many correspond in Grade 5 class?

10Α. 11Β. 20Γ. 21Δ. 22Ε.

9. Aliki and Giorgos decided to communicate using the following game:

They substitute each letter of a word with the letter that is three positions after in the
English Alphabet. Then, they send the encoded message.

How the word MPALA is transformed in this game?

ALAMPΑ. PSEOEΒ. PSDODΓ. PSCNCΔ. PSDDOΕ.

Cyprus Mathematical Society Page 2
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10. The following graph shows the number of boys and girls of four different classes of a
school who are doing sports.

How many more boys than girls are doing sports in total?

3Α. 4Β. 5Γ. 6Δ. 7Ε.

11. Which is the next figure according to the following pattern?

O

O

O

X

X
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• •
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12. Costas got married at the age of 29. After 4 years he had the birth of his son and 2

years later the birth of his daughter. What will be the sum of the ages of the father, his
son and his daughter, when his daughter will be 21 years old?

102Α. 100Β. 98Γ. 96Δ. 94Ε.

13. There are 27 bananas on a table, that will be distributed to Giannis, Anna and Lina.
Anna will receive double the number of bananas that Giannis will and Lina will receive
three times more than the number of bananas that Anna will receive. How many
bananas will Giannis and Anna receive in total?

6Α. 9Β. 12Γ. 15Δ. 18Ε.

14. The number of bacteria in a population is tripled every day. The number of bacteria
was 729 in the 7th day. What was the number of bacteria in the 4th day?

1Α. 3Β. 9Γ. 27Δ. 81Ε.

15. The floor of two rooms was fully covered with tiles, as shown below. Each square tile
costs €3. How much more euros were needed for room Α than room Β?

Α
Β

€16Α. €24Β. €30Γ. €45Δ. €48Ε.

16. Andriana and Vasso have a total of €63. If Andriana gives €12 to Vasso, then Vasso
will have €1 more than Andriana. How much money does Andriana have?

€20Α. €31Β. €32Γ. €43Δ. €63Ε.

17. What is the sum?
2 + 4 + 6 + 8 + · · ·+ 46 =

1104Α. 1058Β. 598Γ. 552Δ. 529Ε.
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18. The following figure shows the height of Michalis using fasteners.

Michalis is a friend of Giannis. When we measure the height of Michalis and Giannis
using matches, we find 8 and 12 respectively. What is the height of Giannis in fasteners?

6Α. 7Β. 8Γ. 9Δ. 10Ε.

19. Eirini, Anna, Katia, Olga and Elena live in the same two-levels apartment building.
Two girls live in the ground floor and the other three girls live in the first floor. Olga
does not live in the same floor as Katia and Elena. Anna does not live in the same floor
as Eirini and Katia. Which girls are living in the ground floor?

Anna and KatiaΑ. Anna and OlgaΒ. Eirini and KatiaΓ.

Katia and ElenaΔ. Eirini and OlgaΕ.

20. The shaded square covers 3

10
of the total area of the rectangle. What is the perimeter

of the shaded square?

15 cm

8 cm

12 cmΑ. 16 cmΒ. 20 cmΓ. 24 cmΔ. 28 cmΕ.

21. The sum of five consecutive integers is 85. If we delete the middle integer, what is the
sum of the remaining numbers?

68Α. 69Β. 70Γ. 71Δ. 72Ε.
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22. Leonidas spent his holidays building castles in the sand. In 5 days he built 80 castles
in total. Every day he built 4 castles less than the previous day. How many castles did
he build during the first day?

18Α. 20Β. 22Γ. 24Δ. 26Ε.

23. Loukia has written a list of all the integers whose sum of digits is 5. None of the digits
of the numbers is zero. One of the numbers on Loukias’s list is 23. How many numbers
are there in her list?

13Α. 14Β. 15Γ. 16Δ. 17Ε.

24. Black and white cubes were used for the construction below. Each level of the construction
consists of cubes of the same color. The front view of the construction is the same as
its side view. How many white cubes were used?

40Α. 48Β. 56Γ. 60Δ. 64Ε.

25. The following 4× 4 grid is cut into two identical pieces. The two pieces have the same
area and shape. One way of cutting the grid is shown below.

In how many different ways can we cut the grid into two identical pieces, cutting along
the lines? (The shapes resulting from each cut should be different from shapes resulting
from another cut.)

2Α. 3Β. 4Γ. 5Δ. 6Ε.
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